
Zápis z     jednání komise sportovní a životního prostředí, konané   
dne 8.3.2011 v     19.30hod.  

Přítomni: Petr Jaško, Milan Vácha, Michal Málek, Tomáš Maxa, Pavel Kuka, Milan Zetocha

Omluveni: 
 

Body jednání:

1. Posouzení  možností  nejvhodnějšího  řešení  protiprávního  stavu  v odpočinkové 
zóně Štědřík
V návaznosti  na  své  jednání  dne   1.3.2011  se  komise  zabývala  aktuální  situací 
odpočinkové zóny Štědřík. Komise měla  k dispozici následující dokumenty:

1. Nájemní smlouva s PfČR č.17N07/81
2. Vyjádření PfČR č. j. 631955/2010 ze dne 12.11.2010
3. Sdělení SÚ Jesenice č.j.OúJ/02239/2011
4. TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha  - kancelář České Budějovice ze dne 7.3.2011
5. Kontrolní protokol ČR-Česká obchodní inspekce ze dne 25.2.2011
6. Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání č. j. OúJ/17867/2010 

ze dne 27.12.2010

Pro  objektivní  posouzení  proběhly  rovněž  schůzky  s dotčenými  účastníky  sporu 
manželi Kácovými a paní Vankovou.

Po  prostudování  výše  uvedených  dokumentů  v souladu  s usnesením  zastupitelstva 
č.8/1-2011  III  Komise  doporučuje  v co  nejkratším  termínu  zadání  vypracování 
Projektové dokumentace na dokončení a dovybavení odpočinkové zóny vč. sadových 
úprav splňujícím podmínky SZ s prioritním využitím stávajících herních prvků.
Komise dále doporučuje v co nejkratším termínu vstoupit do jednání s Pozemkovým 
fondem a projednat podmínky pro rozšíření možností na využití předmětného území 
dle Nájemní Smlouvy č.17N07/81 (dokončení terénních úprav a rozmístění prvků pro 
volnočasové aktivity)
Do doby zajištění všech souhlasných stanovisek nutných pro realizaci odpočinkové 
zóny,  komise doporučuje herní prvky podléhající odstranění na základě sdělení SÚ 
č.j.OúJ/02239/2011 po dohodě se zhotovitelem na dobu nezbytně nutnou odstranit a 
uložit do depozitu OÚ (popř. dle dohody na jiné místo).
Do doby dořešení výše uvedeného doporučuje komise prověření možnosti dočasného 
rozmístění prvků pro volnočasové aktivity, které by svým provedením nevyžadovaly 
souhlas SÚ. Prvky, jejichž umístění vyžaduje souhlas SÚ budou v odpočinkové zóně 
instalovány jakmile to bude právně a technicky možné. 
Komise  se  rovněž  zabývala  návrhem  na  zahájení  procesu  dodatečného  povolení 
stavby.  V této souvislosti upozorňuje na skutečnost,  že postup pro její legalizaci je 
časově  stejně  náročný  jako  zahájení  nového  schvalovacího  procesu.  Komise 
upozorňuje, že v současné době necertifikované herní prvky nelze fakticky zabezpečit 



proti užívání. Jejich ponechání může být důvodem k dalším právním krokům ze strany 
stěžovatele,  které  budou  pro  obec  znamenat  nadměrnou  byrokratickou  zátěž  a 
v krajním případě mohou vést i k soudním sporům. Mimo to jak je zřejmé z vyjádření 
zástupce TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha - kancelář České Budějovice Ing. Vondráška 
certifikace  herních prvků má  smysl  až  po jejich definitivním umístění  v souladu s 
požadavky ostatní platné legislativy.  

S níže uvedeným odstavcem souhlasí všichni členové komise kromě pana Tomáše Maxy:

Revitalizace zanedbaných ploch a vytvoření prostor na volnočasové aktivity v 
obci pro všechny věkové skupiny by měly být prioritou všech volených orgánů obce a 
neměly by se stávat politickým tématem směřujícím k dělení společnosti.  Při jejich 
prosazování by se však mělo vždy postupovat v souladu s právními předpisy ČR.

Zpracoval: Ing.Petr Jaško, předseda komise sportovní a životního prostředí

V Dolních Jirčanech, dne 12.3.2011


